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Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 20.01.2015 15/15 

2 Komite for utdanning, kultur og helse 11.02.2015 3/15 

3 Fylkestinget i Nord-Trøndelag 12.02.2015 4/15 

 
 
 
 
 
Fylkestinget i Nord-Trøndelag har behandlet saken i møte 12.02.2015 sak 4/15 
 
Fylkestingets vedtak 

 Fylkestinget finner det positivt at regjeringen har utviklet en 
frivillighetserklæring som er en anerkjennelse av frivilligheten og som 
understreker behovet for en helhetlig frivillighetspolitikk. Denne bør være 
gjennomgående for de tre forvaltningsnivåene stat, fylkeskommuner og 
kommuner. 

 Fylkestinget ser regjeringens frivillighetserklæring som et viktig overordnet 
dokument, men vil samtidig påpeke at målet for en helhetlig frivillighetspolitikk 
må være å utvikle og skape bedre lokalsamfunn - det er der folk bor og der de 
fleste utøver sin aktivitet. 

 Fylkestinget ser det som viktig at det innenfor alle de tre forvaltningsnivåene 
settes mål om forenkling og mindre byråkratiske kontrollsystem overfor 
frivilligheten. Fylkesrådet gir regjeringen honnør for tilbudet til organisasjonene 
om gratis innmelding i Frivillighetsregisteret fra 1. januar 2015.  

 Fylkestinget vil poengtere frivillighetens egenverdi og supplement for offentlige 
tjenester, og ikke som ansvarlig aktør for disse tjenestene. 

 Fylkestinget vil påpeke behovet for et mer ensartet frivillighetsbegrep da ulike 
lovverket operer med ulike definisjoner. 

 Fylkestinget viser for øvrig til fylkeskommunens egen strategi for området, sak 
42/13 Strategi for samhandling mellom det frivillige kulturlivet i Nord-Trøndelag 
og fylkeskommunen, vedtatt i Fylkestinget 13.06.2013. 

 
 
Fylkestingets behandling 
Saken ble sluttbehandlet i fylkestingets møte 12. februar. 
Følgende hadde ordet i saken: 
Gunnar Alstad (Sp), Roar Veiseth (Ap), Ola Morten Teigen (FrP), Johannes 
Sandstad (KrF), og Erik Fløan (H) 
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Forslag: 
Ola Morten Teigen (FrP): 
 
Fylkestinget vil poengtere frivillighetens egenverdi og gode supplement til det 
offentlige, men vil samtidig vise til en rekke eksempler på at offentlige oppgaver er 
løst helt eller delvis gjennom frivillig arbeid. 
 
Votering 

Komiteens innstilling punkt 1-3,5-6 Enstemmig vedtatt 

Frps alternative punkt 4 Avvist med 32 mot 3 stemmer 

 
 
 
 
Komite for utdanning, kultur og helse har behandlet saken i møte 11.02.2015 
sak 3/15 
 
Saksordfører Gunnar Alstad la fram saken 
 
 
FORSLAG  

Forslag fra Marika Aakervik Pedersen, FrP 

 
Alternativ til kulepunkt 4 

 

Fylkestinget vil poengtere frivillighetens egenverdi og gode supplement til det 
offentlige, men vil samtidig vise til en rekke eksempler på at offentlige oppgaver er 
løst helt eller delvis gjennom frivillig arbeid. 
 

 

Votering 

Fylkesrådets innstilling pkt. 1-3, enstemmig vedtatt 

 

Fylkesrådets innstilling til kulepunkt 4 mot 

forslag fra FrP om alternativt kulepunkt 4 

Fylkesrådets innstilling til kulepunkt 4 

vedtatt med 8 mot 1 stemme for alternativt 

forslag til kulepunkt 4 fra FrP 

 

Fylkesrådets innstilling til kulepunkt 5-6, enstemmig vedtatt 

 

 

 

KOMITEINNSTILLING:  

  

 Fylkestinget finner det positivt at regjeringen har utviklet en 
frivillighetserklæring som er en anerkjennelse av frivilligheten og som 
understreker behovet for en helhetlig frivillighetspolitikk. Denne bør være 
gjennomgående for de tre forvaltningsnivåene stat, fylkeskommuner og 
kommuner. 
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 Fylkestinget ser regjeringens frivillighetserklæring som et viktig overordnet 
dokument, men vil samtidig påpeke at målet for en helhetlig frivillighetspolitikk 
må være å utvikle og skape bedre lokalsamfunn - det er der folk bor og der de 
fleste utøver sin aktivitet. 

 Fylkestinget ser det som viktig at det innenfor alle de tre forvaltningsnivåene 
settes mål om forenkling og mindre byråkratiske kontrollsystem overfor 
frivilligheten. Fylkesrådet gir regjeringen honnør for tilbudet til organisasjonene 
om gratis innmelding i Frivillighetsregisteret fra 1. januar 2015.  

 Fylkestinget vil poengtere frivillighetens egenverdi og supplement for offentlige 
tjenester, og ikke som ansvarlig aktør for disse tjenestene. 

 Fylkestinget vil påpeke behovet for et mer ensartet frivillighetsbegrep da ulike 
lovverket operer med ulike definisjoner. 

 Fylkestinget viser for øvrig til fylkeskommunens egen strategi for området, sak 
42/13 Strategi for samhandling mellom det frivillige kulturlivet i Nord-Trøndelag 
og fylkeskommunen, vedtatt i Fylkestinget 13.06.2013. 

 
 
  
  
Stiklestad, 11.02.2015  

  
  
  
  
Gunnar Alstad         Bjørn Engen  

Saksordfører             Komiteleder  

(Sign)         (Sign) 
 
 
 
 
 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 

 Fylkestinget finner det positivt at regjeringen har utviklet en frivillighetserklæring som 
er en anerkjennelse av frivilligheten og som understreker behovet for en helhetlig 
frivillighetspolitikk. Denne bør være gjennomgående for de tre forvaltningsnivåene 
stat, fylkeskommuner og kommuner. 

 Fylkestinget ser regjeringens frivillighetserklæring som et viktig overordnet dokument, 
men vil samtidig påpeke at målet for en helhetlig frivillighetspolitikk må være å utvikle 
og skape bedre lokalsamfunn - det er der folk bor og der de fleste utøver sin aktivitet. 

 Fylkestinget ser det som viktig at det innenfor alle de tre forvaltningsnivåene settes 
mål om forenkling og mindre byråkratiske kontrollsystem overfor frivilligheten. 
Fylkesrådet gir regjeringen honnør for tilbudet til organisasjonene om gratis 
innmelding i Frivillighetsregisteret fra 1. januar 2015.  

 Fylkestinget vil poengtere frivillighetens egenverdi og supplement for offentlige 
tjenester, og ikke som ansvarlig aktør for disse tjenestene. 

 Fylkestinget vil påpeke behovet for et mer ensartet frivillighetsbegrep da ulike 
lovverket operer med ulike definisjoner. 

 Fylkestinget viser for øvrig til fylkeskommunens egen strategi for området, sak 42/13 
Strategi for samhandling mellom det frivillige kulturlivet i Nord-Trøndelag og 
fylkeskommunen, vedtatt i Fylkestinget 13.06.2013. 
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